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Ahoj Nautilusáci, 
 
tak tu máme zase další číslo našeho super časopisu, kde si můžete počíst o všem zajímavém, co 
bylo, ale také co bude. Dovídáte se o zajímavostech, dostáváte prima tipy a ukazujete nám všem 
i něco málo ze života vašich tříd. Fotky, články, obrázky, účasti na různých soutěžích, vtipy a 
hádanky a prostě spousta dalších věcí, které se odehrávají během školního roku nejen u vás ve 
třídě, ale i na naší škole. Myslím, že zatím tohle všechno skvěle funguje, ale… Znáte to, vždycky 
je za něčím nějaké ale. Doneslo se mi ze špiónských zdrojů, že ne vždycky je snadné připravit 
materiál do časopisu, protože prostě někde dojde k zádrhelu a najednou se blíží uzávěrka a chvíli 
to vypadá, že v časopise vyjdou jen prázdné stránky, protože někdo se na to vykašlal. Víte, 
o tomhle už jsme se několikrát bavili a já věřím, že to je jen nějaký školní šotek, který věci tak 
nějak pomíchá, prostě jen proto, aby měl nějakou zábavu a někde se v závětří směje, že zase 
natropil čertoviny. Protože jinak není přeci možné, abychom se neustále dohadovali, co dát do 
našeho časopisu, aby byl zajímavý. Naše redakční rada už tradičně pracuje naprosto skvěle. A 
nemyslete si, kdyby to nedělali z lásky, těžko by tomu, aby se časopis líbil, obětovali tolik volného 
času. A těch nápadů a témat, jejda, těch je na tisíc časopisů. Tak například skončily jarní 
prázdniny, což je samozřejmě škoda, ale nebojte, čekají nás další. Zato by bylo zajímavé se 
dovědět, co jste o jarňákách dělali, kdo byl na horách, kdo zapadl sněhem, kdo umrzl nebo 
přimrzl k lanovce, protože letošní mrazy byly kruciš velké. Zajímá nás i to, jak se těšíte na další 
akce školního parlamentu, protože ruku na srdce, v poslední době, co akce to plno smíchu a 
navíc jsou originální. Pořád čekáme na nějaké vaše nápady, no tak, jak dlouho vás budeme 
přemlouvat? Čekáme, že naši redakci zavalíte zajímavostmi, radami, co nějaké tipy na nové 
knížky, filmy, hry. Možná i nějaké společenské drby, co nám unikly. A tak vás teď nechám v klidu 
pročíst časopis. Zároveň už od teď začínám držet palce všem našim deváťákům, aby jim vyšly 
přijímačky na jejich vysněné školy, aby neměli žádné problémy při losování výstupních prací, 
protože kdo se jen trošičku snaží, nemusí mít žádný strach. A doufám, že ty palce jim budeme 
držet všichni. Těším se na jaro, na novinky, které nás čekají a prostě na všechno, co přijde. Mějte 
se hezky a zase příště na shledanou. 
                                                                                                                        Alexandra Doleželová 
 

Touto cestou chceme za 
všechny spolužáky přivítat 
paní učitelku Piňosovou, 
která se po půl roční 
přestávce vrátila zpět na 
naši školu. 
                            Redakce 

Změny v obsahu: 
� v rubrice rozhovor na otázky odpovídala Jana Piňosová, místo avizované Jitky Trojákové 
� rubriku charita v tomto čísle nahradila rozšířená rubrika akce školy 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

OBSAH 

 Nautilus 3/IV. 2011−2012 ▪ 3   

REDAKČNÍ RADA 
 
šéfredaktorka 
Eliška Kubíčková 
 
zástupce 
šéfredaktorky 
Ondřej Svatoš 
 
fotograf 
Jakub Švidek 
 
redaktoři 
Jana Beková 
Kamila Řezáčová 
Kateřina Bláhová 
Tatjana Borodavka 
Oksana Sirko 
 

Ahoj všichni Nautilusáci, 
před prázdninami nám dávali učitelé pěkně 
zabrat. Tedy alespoň naší třídě určitě. ☺ Tak 
doufám, že jste si o jarních prázdninách 
pořádně odpočinuli. Někteří z nás musí 
ve 2. pololetí zabrat, a tak bylo třeba načerpat 
energii, aby se nám do toho vůbec chtělo. Tak 
snad už jen stačí popřát vám hodně štěstí, 
abyste měli ve 2. pololetí úspěch. ☺ 
 
                                              Vaše šéfredaktorka Eliška Kubíčková 
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Ve středu 18. ledna 2012 uspořádal žákovský 
parlament naší školy turnaj ve stolním tenise. 
Přihlásilo se celkem 18 žáků z páté až osmé 
třídy. Bojovalo se nejprve v ročnících, první tři 
hráči dostali míček a sladkou odměnu. 
Vítězové skupin se pak utkali o celkové 
prvenství. Ve finále zvítězil Vlasta Horák ze 
šesté třídy 2:1 na sety a získal novou pálku. 
Už se těšíme na jarní odvetu! Gratulujeme! 
1.  Vlasta Horák, 6. tř. 
2.  Veronika Vraná, 8. tř. 
3.  Standa Večerník, 5. tř. 
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Turnaj ve stolním tenise 

Tatjana Borodavka 

 BAREVNÝ DEN 
 
Není překvapením, že vyhráli 
MODŘÍ, bylo jich nepočítaně. 
65 bylo ZELENÝCH, 
nejkrásnější byli všichni 
RŮŽOVÍ. Otevřený účet 
v bufetu získal Ondra Böhm 
ze 3. B za nápis na tričku: 
„Jsem ještě zelenáč, ale už 
velký hráč.“ 

Jana Churáňová 

Jana Churáňová 

 
ČEPICOVÝ DEN 
Dne 22. února proběhl 
Čepicový den. Každý žák si 
měl přinést čepici, klobouk 
nebo jinou pokrývku hlavy. 
Porota hodnotila a vybírala 
tu nejoriginálnější.  
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RYTÍŘI PSANÉHO SLOVA 

V lednu začaly děti z prvních tříd 
s návštěvami knihovny na Opatově. 
V průběhu druhého pololetí absolvují tři 
besedy, při kterých budou plnit různé 
úkoly. V červnu budou pasováni na 
Rytíře psaného slova. 
 

UŽ UMÍME PSÁT 

Jana Mojžíšová, 1. A 

Jana Mojžíšová, 1. A 

Jonáš Prager, 1. A 
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V prvním pololetí jsme jezdili plavat do bazénu, kde se 
někteří zdokonalovali v plavání a jiní se plavat teprve 
plavat učili. Hodiny byly zajímavé, ale nejvíce oblíbený 
byl jejich konec. To jsme si mohli zadovádět ve vodě 
podle svého, samozřejmě pod dozorem paní 
instruktorky.  
Těšíme se na příští školní rok, kdy nás čeká ještě jedno 
pololetí plavání.   

PLAVÁNÍ 2. B 
Na poslední hodině jsme změřili 
své síly a naše zápolení dopadlo 
takto: 
děvčata – 1. Romana Tichá 
                 2. Michaela Gažarová 
                 3. Barbora Chlebnová 
chlapci – 1. Lukáš Novotný 
                2. Šimon Adam 
                3. Štěpán Kovalčík  
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Z POHÁDKY DO POHÁDKY 
 Pohádky nás provázejí v každém věku, některé máme 
oblíbené více a jiné méně, bez některých filmových si 
nedokážeme ani představit Vánoce. Celý leden jsme se 
při vyučování věnovali pohádce. Děti četly samostatně 
pohádky klasické české, seznámily se i s pohádkami 
z různých koutů zeměkoule. Pokoušely se vyprávět 
známou pohádku a najednou vyšlo najevo, že ji vlastně 
tak moc dobře neznají. Ilustrace k danému textu byla pro 
děti velkou zábavou. Největší problém byl, když měly 
„stavět“ hrad. Děti protestovaly a bránily se předvedené 
technice, ale nakonec byly nadšeny. Dokonce se 
pokusily napsat vlastní pohádku. 

 

3. A 

Karolína Matušková Zuzana Bendová 

Adam Skřivan 

Irina Riško Hai Nam Nguyen 



 

PROJEKT 4. B – ČESKÁ REPUBLIKA  

4. A – VYJMENOVANÁ SLOVA 
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PRAŽSKÝ HRAD 
Před exkurzí jsme na hodině vlastivědy probírali krok za 
krokem Pražský hrad, kde jsme si povídali o prvním, druhém 
i třetím nádvoří, o Vladislavském sále, o defenestraci, 
o Stolci v raném středověku, Kohlově kašně, Bílé věži, 
Daliborce, Černé věži a Zlaté uličce. Také jsme si něco řekli 
o chrámu sv. Víta. Děti zjistily, jak vypadají gotická okna a 
mozaika, ukázali jsme si Svatováclavskou kapli, gotickou 
plastiku sv. Václava, oltář s dřevořezbou. Pověděli jsme si 
také o Janu Nepomuckém a královských pokladech. To vše 
jsme si procvičili v pracovních listech na hodině a pak už 
byla pro nás celá exkurze jenom opakováním našich 
vědomostí. Nejvíce se nám však líbila Zlatá ulička. 
 

4. A a 4. B 
INTERAKTIVNÍ 
DOPRAVNÍ 
VÝCHOVA 
4. B 
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MYSLIVOST 
LESY PRAHA 
 Dne 17. ledna 2012 se žáci všech 5. tříd zúčastnili pořadu s názvem 
„Myslivost“, který pro ně připravili pracovníci Lesů Praha. Dozvěděli se, že 
než myslivci vystřelí, mají za sebou kupu práce. V Česku se např.: starají o 
13 500 napajedel, 88 000 krmelců, o více jak 95 000 slanisek a 53 000 
zásypů. Myslivci pomáhají udržovat rovnováhu v přírodě, chrání zvěř před 
pytláky, v zimě přikrmují, sledují zdravotní stav zvěře, ale také regulují stavy 
zvěře, aby se nepřemnožila. Než se ale člověk stane myslivcem, musí složit 
odbornou zkoušku, získat zbrojní průkaz, odpracovat hodiny v revíru a 
teprve pak si může koupit lovecký lístek.  
Patronem myslivců je svatý Hubert. Žil a lovil v osmém století, ale po 
setkání s bílým jelenem, v jehož paroží svítil kříž, začal zvěř chránit. Žáci se 
také seznámili s mysliveckými zvyky a tradicemi, se způsoby lovu, 
s loveckými zbraněmi a náboji, s vábničkami a nakonec i s mysliveckou 
mluvou. Dnes již ví, že barva znamená krev, slechy – uši, světla – oči, ale 
co znamená spárek nebo sekáč? Spárek je kopyto a sekáč? To je přece 
mladý kňour. 

KONTAKT 
S NEVIDOMÝMI  
 

Ve středu 11. ledna 2012 přišla do 5. B a 6. A Katka s Petrem a vodícím pejskem z agentury Tyflocentrum, která 
pomáhá nevidomým a zrakově postiženým lidem. Dozvěděli jsme se řadu zajímavých věcí o životě zrakově 
postižených. Například, že nevidomí mohou pracovat, plavat, běhat, jezdit na kole, lyžovat, hrát na hudební 
nástroje a že mají speciální hru jménem Golball. Slepci a zrakově postižení jsou prý častěji starší lidé. Dávejte si 
pozor, mnoho lidí osleplo například po úrazu, nehodě (chemická látka), sluncem (dívání na slunce bez ochrany), 
nebo po nemoci, vrozenou vadou, nebo vlivem CUKROVKY.  
Nevidomí a zrakově postižení mají slepeckou hůl, nebo speciálně vycvičeného psa. Ať jde slepec se psem, nebo 
s holí, vždy rozhoduje slepec, kdy přejde přes přechod. 
Také jsme si vyzkoušeli, jaké to je být nevidomí. Poslepu jsme si ohmatali speciální knížky a hádali, jestli 
poznáme, co znázorňuje plastický obrázek, poznávali jsme tvar a jiné podobné znaky knoflíků. 
Dozvěděli jsme se, jak bychom správně měli pomoci nevidomému přejít přes přechod. Povídali jsme si o Braillově 
slepeckém písmu. 
Katka nám ukázala řadu chytrých pomůcek, které ulehčují nevidomým život. Např. mají speciální hodinky, 
multifunkční a mluvící přístroj s kalendářem, přístroj jménem COLOURTEST, který slouží k rozpoznávání barev.  
Nakonec jsme si povídali o postupu při výcviku psů. Postup je takový, že štěně jde do rodiny, která má na jeho 
vychování rok. Poté jde do střediska pro výcvik.  
Bylo to velmi zajímavé, protože jsme se dozvěděli, jak se máme zachovat, když potkáme zrakově postiženého 
člověka.                                                                                                                                                Jiří Veselý, 5. B 
 

5. B 
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Dne 17. ledna 2012 jsme se se třídou vydali na 
exkurzi do Národního divadla. Hned po vstupu 
do budovy se nás ujal pan průvodce a zavedl 
nás přímo do sklepení, kde jsme viděli základní 
kameny, které byly přivezeny z památných míst 
Čech a Moravy. Dozvěděli jsme se mnoho 
zajímavostí o historii budovy Národního divadla. 
Velmi nás zaujalo bohatě zdobené hlediště a 
jeviště, ale nejvíce jsme si to užili ve foyer na 
krásně pérujících červených křeslech. Naši 
pozornost také upoutaly busty významných 
představitelů českého kulturního života a 
nádherná Hynaisova opona. 
Prohlídka se nám opravdu líbila a někteří z nás 
se sem určitě znovu rádi podíváme. 
 

NÁRODNÍ DIVADLO 6. A 



 
 
 
 
 

. 
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Stojím v nádherné modré krajině, ve větvích stromů poletují 
sněhové vločky. V dálce vidím dvě planety. Připadají mi 
jako led. Mrznou mi ruce, ale já si toho nevšímám. Od větru 
mám ošlehané tváře a vítr cítím i ve vlasech. Hvězdy 
na jasně modré obloze mi svítí na cestu. Nechce se mi 
domů. Do sněhu udělám andělíčka a postavím sněhuláka, 
který se na mě směje. Z korun těch vysokých stromů 
vylétají ptáci. Chtěla bych odlétnout s těmi ptáky, ale 
nemohu, nemám křídla. To mi však nebrání v tom se tak 
cítit. Z úst mi vychází nádherný třpytivý oblak. Sníh se 
leskne jako diamanty. Pavučinky se houpají ve vánku. 
Všude kolem mě je život. Nemyslím na nic jiného, než na 
zasněženou krajinu. Už se necítím tak sama, jsem 
s přírodou. 
 
 

       Aneta Ratajová 7. A 

Procházím se horskou krajinou a je mi smutno. Nerostou tu 
žádné květiny, ale zato je tu mnoho majestátních stromů. 
Nikde ani živáčka, jen občas zapějí ptáci. Silný vítr se prohání 
po hřebenech hor, naráží do nich a vydává úzkostné zvuky, 
které připomínají kvíkání prasat, která jdou na jatka. V krajině 
je velké jezero, ve kterém žije mnoho zajímavých živočichů. 
Začíná pršet, kapky deště bubnují o hladinu jako zběsilé 
africké bubny, které znějí ve dnech války. Bydlí zde velmi málo 
lidí, a tak se zde daří živočichům, kteří potřebují klid. V zimě je 
krajina jistě velmi nehostinná a pustá. Vysoké hory působí 
mohutně a nedobytně. Když si však člověk lehne do trávy 
v létě a vzhlédne k blankytně modré obloze, je mu tak krásně 
jako nikdy předtím a už nechce odejít.   
 

Lucie Zelenková, 7. A 
 

 

Společně se 6. B jsme 
v mrazivém únorovém počasí 
vyrazili do uhříněveského divadla 
Bolka Polívky U22 na přestavení 
Don Quiote de la Ancha, 
didaktickou klaunikyádu na motivy 
románu Miguela Cervantese 
Saavedry uchopenou dle vzoru 
velkého českého emigranta Jana 
Ámose Komenského. Před diváky 
předstoupili 2,38 m vysoký 
profesor španělského jazyka a 
literatury a 120 kilogramová 
Ancha pracující jako 
vychovatelka  na kominickém 
internátě ve Šlapanicích, 
v kostýmech Dona Quijota a 
Sancho Panzy. Se skupinou 
španělštinářů se ujali nelehkého 
úkolu: co nejlépe ztvárnit příběh 
důmyslného rytíře Dona Quijota. 
 

DIVADLO 
UKÁZKA PRÁCE Z HODIN INFORMATIKY 
                                         vektorová grafika 

Ondřej Černý 

Adéla Gebauerová 

Josef Erben 
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ZE ŽIVOTA TŘÍDY 8. A 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 

 

 
 

• Účinnou látkou alkoholických nápojů je ethanol. 
• V mírných dávkách způsobuje radost, ale také změnu chování a 

v extrémních dávkách může zavinit i smrt.  
• Alkohol může být i návykový – Alkoholismus 
• Alkohol ovlivňuje mozek, játra, paměť i genetiku. 

 
 
Vztah člověka k alkoholu se dá rozdělit do následujících skupin: 

• Abstinent – naprosto odmítá alkohol 
• Konzument – konzumuje alkohol občas. Nemusí ho mít,  ale občas si ho 

dopřeje. 
• Piják – lidí spadajících do této kategorie jsou v ČR plné hospody. Ještě 

nejsou na alkoholu závislí. Dopřávají si ho hlavně pro euforii. 
• Alkoholik – Pro jedince v této kategorii je alkohol silná droga. Alkoholik 

je závislý na alkoholu. Většinou už mu je jedno, co pije, hlavně že je to 
alkohol. 

9. ROČNÍK 
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Nebezpečí zvané alkohol 
 při projektu se deváťáci seznamovali s nebezpečím, které na ně číhá… 
 

Eliška Veverková 
Aneta Hodrmentová 

Nepijte alkohol, škodí to vašemu zdraví. 
 

Lehká otrava – 0,5 – 1 promile 
Střední otrava – 1 - 2 promile 
Těžká otrava – 2-3 promile 

 
Příznaky otravy alkoholem – nevolnost 

- bezvědomí 
- špatné dýchání 
- bledá kůže 
- žádné reflexy 
-  

První pomoc – zkontrolovat – dech, tep 
- volat 155 
- pokud je osoba 

v bezvědomí, tak 
vyvolat zvracení 

 
                Zdraví máte jenom jedno, tak si ho opravdu važte! 

 

Nikola Zemanová 

- nejméně, nemusí se ani poznat, pouze

se zvyšuje reakční doba.

- pozorovatelná změna chování, člověk

se hodně rozpovídá, ztrácí zábrany, projevy vrávorání

při chůzi...

- již je člověk v útlumu, mluví

nesmysly, často padá.

- ztráta orientace, neschopnost

pohybovat se bez pomoci.

- poruchy činnosti

základních životních funkcí - může dojít ke smrti.

Alkohol spolehlivě napomáhá odumírání velkého

množství mozkových buněk a celkovému onemocnění

organismu. Při překročení třetího bodu výše

znázorněné stupnice se člověk může lehce udusit

zvratkami v nestabilizované poloze.

Jan Petrášek 



 

AKCE ŠKOLY 
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 ZÁPIS DO 1. TŘÍD 
Ve dnech 16. a 17. ledna se konal na ZŠ Veronské náměstí 
zápis dětí do prvních tříd. Děti si při vstupu vylosovaly 
z kouzelného klobouku maličkost pro radost (lízátko, 
nafukovací balónek, skleněnku). Dostaly také plánek cesty, 
který je vedl mezi čtyřmi stanovišti až k zápisu. Na 
stanovištích děti nejdříve poznávaly geometrické obrazce 
hmatem, potom si vyzkoušely za pomoci starších žáků 
jednoduché chemické pokusy, následoval hod míčem do 
terče a nakonec se každý budoucí prvňáček pokusil postavit 
z kostek co nejvyšší věž. Na každém stanovišti pomáhali 
dětem žáci pátých tříd a jako odměnu dávali vždy na plánek 
cesty razítko. Na závěr ukázalo každé dítě paní učitelce, jak 
je šikovné a při cestě zpět se ještě mnozí znovu zastavovali 
na stanovištích hlavně u chemických pokusů, kde se asi 
nejvíce líbila sopka. 
 

 BASKETBAL 
„O pohár starosty Prahy 15“ 
 

Dne 13. prosince 2011 se naše slečny z 8. – 9. tříd zúčastnily 
soutěže v basketu „O pohár starosty Prahy 15“. 
V zahajovacím zápase turnaje náš tým vysoko porazil ZŠ Hornoměcholupská 27 : 2, utkání se již od 
začátku jednoznačně vyvíjelo v náš prospěch. Ve druhém zápase proti ZŠ Křimická družstvo podalo 
opět výborný výkon a zvítězilo vysoko 26 : 1. Ve třetím zápase děvčata narazila na zdatnějšího 
protivníka  ZŠ Nad Přehradou, kterého porazila s přehledem 24 : 7. V závěrečném zápase turnaje náš 
tým bez problémů porazil ZŠ Hostivař vysoko 23 : 4 Turnaj jsme vyhráli bez porážky a bylo dobré, že 
si mohly zahrát všechny hráčky. 
Nejlepší střelkyně týmu byly: Katka Latová, Verča Vraná a Klára Westfálová. Školu reprezentovaly: 
Latová, Vraná, Žižková z 8. A, Marušanová, Veverková z 9. A, Bujasová, Pačesová, Westfálová, 
Sedmerová a Novotná z 9. B. 
Celému týmu blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy a zisk dalších důležitých bodů do poháru. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

AKCE ŠKOLY  

 Nautilus 3/IV. 2011−2012 ▪ 15   

 

    
   

Sběr víček v 1. pololetí 2011/2012 
 

Žáci 9. ročníků se 10. ledna 2012 zapojili do 
školního kola 3. ročníku celostátní soutěže 
Finanční gramotnost 2011/2012, kterou vyhlásilo 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. 
Soutěžní test je složen pro druhý stupeň 
základních škol z 9 teoretických a 2 praktických 
otázek z oblasti finanční gramotnosti. Probíhá 
distanční elektronickou formou prostřednictvím 
webových stránek – www.fgsoutez.cz.  
Tři nejúspěšnější řešitelé vytvoří soutěžní tým, 
který bude školu reprezentovat v kole okresním, 
které bude probíhat stejnou formou v období 26. 
3. – 6. 4. 2012. 

SOUTĚŽ FINANČNÍ GRAMOTNOST 
Vít Garbaczewski, 9. A 
Jan Křenek, 9. A 
Eliška Veverková, 9. A 
Kristýna Pačesová, 9. B 
Vendula Horáčková, 9. A 
Vojtěch Lubovský, 9. A 
Adriana Košťálová, 9. B 
Petr Bezemek, 9. A 
Jan Černák, 9. B 
Klára Westfálová, 9. B 
Kateřina Novotná, 9. B 

Kroužek při školní družině – KROUŽEK VAŘENÍ  

I v letošním školním roce můžeme navštěvovat 
kroužek vaření pod vedením paní vychovatelky 
Trnkové. Učíme se zde vařit mnoho zajímavých 
jídel, která potom můžeme uvařit i doma. Minulou 
hodinu každá skupinka uvařila svoje oblíbené jídlo 
a pohostila ostatní. Zatím jsme si vždy pochutnali. 
 

všechny hmotnosti jsou uvedeny v gramech 

D. Švideková 

D. Švideková 



 

ŠKOLNÍ DRUŽINA 
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LEDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Jak nám ten čas ale rychle letí.  Máme za sebou 
první měsíc v novém roce. Počasí nám zatím 
bohužel moc nepřeje k zimním radovánkám. 
Vládu převzal pořádný mráz. A tak hodně času 
trávíme tvořením zajímavých věcí jak 
v jednotlivých odděleních, tak i na kroužku 
aranžování. Také se nám povedlo jedno páteční 
odpoledne, kde jsme si zasoutěžili a zatancovali 
na kloboukové diskotéce. V únoru se budeme  
těšit na karneval. Vymýšlejte na toto 
karnevalové veselí krásné masky.   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

MÍSTO, KDE ŽIJI  
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Jana Beková Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie 
 

Pojmenování 
Jméno Big Ben se téměř všeobecně používá pro celou hodinovou věž. Ve skutečnosti je Big Ben jméno hlavního a 
největšího zvonu ve věži, který odbíjí celou hodinu. Podle jednoho z několika výkladů je zvon pojmenován po hlavním 
staviteli siru Benjaminu Hallovi, a podle jiné verze je pojmenován po nejtěžším zápasníku své doby Benjaminu 
Cauntovi. 
Pro věž je také občas používán název St Stephen's Tower, i když toto označení nepoužívají zaměstnanci 
Westminsterského paláce. Toto jméno zřejmě pochází z názvu západního křídla Westminsterského paláce – 
St. Stephen's Hall, které je používáno jako vstup pro návštěvníky a lobbisty. 
Hodinová věž  
Věž byla postavena podle návrhu Charlese Barryho při rekonstrukci po požáru původního Westminsterského paláce, 
který vypukl 16. října 1834. Věž je navržena ve viktoriánsko-gotickém stylu a je vysoká 96,3 m (315 ft). Věž až do 
výšky 61 m je postavená z cihel zpevněných kamenem. Další část věže je zpevněna ocelovou konstrukcí. Základy 
věže tvoří betonové těleso tloušťky 3 m o rozměrech 15 * 15 m a dosahují hloubky 7 m pod povrch. Hmotnost věže se 
odhaduje na 8 667 tun. Čtyři hodinové ciferníky se nacházejí ve výšce 55 m nad zemí. Vlivem půdních podmínek 
v době stavby věže se tato naklání asi o 220 mm na severozápad. Vlivem termálního efektu také osciluje o několik 
milimetrů ročně ve směru východ – západ. 
Hodiny 
Westminsterské velké hodiny. Hodinová ručička je dlouhá 2,7 m a minutová 4,3 m. 
Hodiny na věži byly ve své době největšími hodinami světa a jsou schopny odbít první úder každou celou hodinu s 
přesností jedné sekundy. Mechanismus hodin byl dokončen roku 1854, ale vlastní věž byla dokončena až několik let 
poté. Vzhled hodinových ciferníků je dílem Augusta Pugina. Jsou tvořeny kovovou konstrukcí nesoucí 312 kusů 
opálového skla podobného obarvenému oknu. Některé skleněné kusy mohou být odejmuty pro případ opravy ručiček. 
Na spodní straně ciferníku je latinský nápis DOMINE SALVAM FAC REGINAM NOSTRAM VICTORIAM PRIMAM, 
který v překladu znamená Pán ochraňuje naši královnu Viktorii I. 
Jménem Big Ben byl nazván šestnácti tunový zvon, odlitý roku 1856. Vzhledem k tomu, že věž ještě nebyla 
dokončena, byl umístěn v New Palace Yard, ale vlivem úderů srdce zvonu popraskal. Poté byl znovu odlit zvon 
o hmotnosti 13,8 tun a ten je používán dodnes. Nový zvon byl instalován na věž roku 1858 spolu s dalšími menšími 
zvony. 

7. září 1859 byly hodiny plně zprovozněny. O necelý měsíc později zvon znovu popraskal vlivem opakovaných úderů 
srdce zvonu (stejného, jež poškodilo původní zvon). Po další dva roky plnil jeho funkci největší z ostatních zvonů. Poté 
byl Big Ben otočen, takže srdce nenaráželo na poškozenou část a od roku 1862 byl znovu používán. 

Big Ben je hovorové označení 
používané pro věž s hodinami, 
která je součástí budovy Houses of 
Parliament vedle Temže v Londýně 
a neformální pojmenování Velký 
zvon. Věž se tyčí na 
severovýchodní straně paláce, ve 
kterém zasedá parlament. 
 



 

SKYPE nebo FACEBOOK 

CO SE DĚJE NA WEBU 
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Eliška Kubíčková, Kamila Řezáčová 

Jistě skype každý znáte. Proč ho ale vlastně používat? 
Pokud máme kamarády, které nemůžeme vídat jinak, 
než s nimi jen chatovat, je dobré si s nimi i volat. Navíc 
díky skypu je můžeme i vidět na webkameře. Také je 
skype bezpečnější, málokdo si totiž přidá na skypu do 
kontaktů někoho, koho nezná, zatímco na facebooku 
máme téměř všichni přidané v „přátelích“ lidi, o kterých 
absolutně nic nevíme. Jednou z nevýhod skypu je, že je 
na profilu vidět jen jedna fotka. Na facebooku můžeme 
mít alb kolik chceme a s kolika fotkami chceme a ještě si 
nastavíme, kdo fotky může vidět a kdo ne. Zatímco na 
skypu si dáte jednu fotku a už jí prostě musí vidět 
všichni, kteří vás mají v kontaktech. Ovšem další 
výhodou skype je jméno. Založíte si skype a pořád si 
můžete měnit svoje „skype jméno“. Na facebooku si ho 
změníte pouze 3x. Skype má ale také další nevýhodu. 
Můžete si napsat status, který uvidí všichni, ale nikdo 
vám ho neokomentuje. Nejde to. Kdežto na facebooku si 
napíšete status a můžou vám ho komentovat ostatní 
uživatelé. No více výhod nebo nevýhod už mě 
nenapadá, možná někdy přijdete na nějaké sami. Tak 
teď už jen zbývá poslední otázka. Vyberete si SKYPE, 
nebo FACEBOOK?  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

VIRTUÁLNÍ SVĚT 
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Ondřej Svatoš 

GRAND THEFT AUTO − SÉRIE 
Charakteristika: 
Hráč je postaven do role zločince ve velkém městě, který 
v průběhu hry postupně stoupá v hierarchii organizovaného 
zločinu. Při plnění jednotlivých úkolů se hráč seznamuje 
s kriminálním podsvětím města. Dopouští se bankovních loupeží, 
vražd a dalších trestných činů, ale mimo hlavní mise také může 
řídit taxi, hasit požáry, účastnit se pouličních závodů, či se dokonce 
učit létat letadlem. Série Grand Theft Auto je proslavená velkou 
svobodou při hře, která nevede lineárně k cíli pouze jedním 
způsobem, ale hráči umožňuje rozhodovat, co bude dělat, které 
úkoly bude plnit.  
Pokud byste potřebovali s hrou pomoc nebo používat jak cheaty 
nebo mody, použijte web: www.gta.cz  
 

LOGO SÉRIE HER 
GRAND THEFT AUTO 

NEJOČEKÁVANĚJŠÍ DOBRODRUŽNÉ 

HRY ROKU 2012 

Memento 

Mori 2  
 

Prázdný trůn tuzemských králů adventur, vzniklý po rozpadu studia Future 
Games (Posel Smrti, Ni-bi-ru), rychle zaplnili pražští Centauri Production. 
V úspěšném Memento Mori jako by se ještě nemohli rozhodnout, zda se 
vydají cestou klasické adventury s logickými rébusy, nebo interaktivního 
filmu.  

The Testament of Sherlock Holmes  
 

Pokud dobře počítáme, jde už 
o šesté zpracování případů 
legendárního detektiva Sherlocka 
Holmese od ukrajinských 
Frogwares. Tentokrát ale nepůjde 
o pouhé mírné přepudrování 
vnějšího vzhledu, jak bylo dosud 
zvykem, nýbrž o radikální plastiku.  



 

ROZHOVORY 
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Kateřina Bláhová 

NA NAŠE OTÁZKY ODPOVĚDĚLY  

Co ráda děláte ve volném čase? 
Čtu knihy a lenoším. 

Máte ráda knihy? 

Čím jste chtěla být jako malá holka? 

Sportujete? Jaký sport máte nejraději? 

Vaříte? Jaké jídlo vaříte nejraději? 

Ráda chodím po horách. Nesmějí být ale moc 
vysoké, protože mi výšky nedělají moc dobře. 
Občas se ale nějaké té výšce nevyhnu, 
protože je můj manžel horolezec. 

Ano velmi ráda. Nejraději společenské a 
historické romány. 

Ano. Nejraději americkou a britskou literaturu, 
třeba viktoriánské romány. Nemám ráda 
horory a detektivky.  

Když jsem byla hodně malá, chtěla jsem být 
prodavačkou, ale tak od 1. třídy jsem chtěla 
být učitelkou. 

 

Rozhodně ne učitelka. Třeba květinářka.  
Později jsem chtěla být doktorkou, ale 
maminka – lékařka řekla, že jsem prý moc 
velká cíťa. Tak jsem se rozhodla studovat 
biologii. A protože jsme měli na gymnáziu 
nejlepšího matikáře pod sluncem, šla jsem 
studovat biologii a matematiku. 

Ne. Vůbec. Turistiku. A cvičím jógu. 

Vařím nerada, ale vařit musím (stále). 
Nejraději vařím řízky se zeleninovým salátem. 
Je to rychlé a dobré. 

Když jsou strávníci světoběžníci, tak vařím 
hodně ráda a cokoli, protože ti sní všechno a 
ještě to pochválí. Rozhodně v kuchyni nemám 
ráda experimenty a raději vařím  vyzkoušené 
recepty.  Své rodině vařím na přání, ale 
naštěstí si moc navymýšlí.  

DAGMAR RIZIKYOVÁ JANA PIŇOSOVÁ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

ZÁBAVA  
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Oksana Sirko 

 

KOLIK ZVÍŘAT JE NA OBRÁZKU? 
Každé ráno vesele tahá spáče z postele. 
Za tu službu nevděčníci hned ho klepnou 
po palici… 

www.zasmejse.cz 

3. Psací potřeba

1.
2.
3.
4.
5.

1. Než jde dítě do první třídy je ...
2. Bezmotorový dopravní prostředek2. Bezmotorový dopravní prostředek

4. Zaměstnanec školy
5. Taška na školní pomůcky

................ je pro někoho sranda, pro
jiné ztráta času. Ale pokud se chcete
něčím stát, je nutné studovat!

Smrtící kráska 
Díváš se klíčovou dírkou na ženu před zrcadlem? 
Pak se připrav na nejhorší. 
 

Text je lhář. 
Obrázkové 
písmo nebo 
napsaný 
obrázek. 
Čeho si 
nejdříve 
všimnete, je 
to obrázek 
nebo text? 
 

Všechny barvy duhy mají 
jejich tuhy… 

Tenhle starý obal od sirek ukazuje 13 slonů. 
Proč je ale vidět jenom 7 hlav? 
 



 

DUBEN        4/IV 
 

POZOR 
 
 

uzávěrka dubnového čísla je 

10. dubna 2012 
DALŠÍ ROK SOUTĚŽE 
VE SBĚRU VÍČEK OD PET LAHVÍ 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem za pomoc 
a spolupráci při tvorbě tohoto 
čísla.                        Redakce 
 

Všechna čísla ročníku 2011/2012 najdete na 
 

www.zsvn.cz  

 

v tomto čísle najdete 
 

Ročníkové stránky 
Zprávy z parlamentu 
Charita 
Akce školy 
Místo, kde žiji… 
Niagarské vodopády 
Rozhovor    
Eva Zahradnická, Dana Šebelová 
Virtuální svět 
Jak se vytvářejí hry 
Zábava 
  

CHVÁLÍME 

KAŽDOROČNÍ KARNEVAL, POŘÁDANÝ VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM PŘÁTEL ŠKOLY, SE VYDAŘIL. 


